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ROlNICtWO

NewsletterZbliża się koniec roku peł-
nego wyzwań, doświadczeń 
i wydarzeń. Jak w życiu co-
dziennym – podsumowu-
jemy sukcesy, dokonujemy 
bilansu porażek, robimy we-
wnętrzne remanenty. Ale 
także kreślimy plany na przy-
szłość. Przyszłość Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich.

eKSpresOWy przegląd wydarzeń

Jesień
Dożynki Województwa Mazowieckiego; 
konkurs „Przyjazna wieś”; wizyty studyjne; 
VI Mazowiecki Kongres Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich.

Zima
Szkolenia tematyczne i seminaria dla rol-
ników; festiwale kulinarne; akcje promo-
cyjno-informacyjne; badania i analizy.

Oczywiście jest to ogólny i uproszczony 
zarys działalności KSOW – jak zwykle li-
czymy na aktywność wszystkich partne-
rów (samorządów, lokalnych grup działa-
nia, organizacji pozarządowych).
Szczegółowych dat i wykazu konkretnych 
propozycji należy szukać na bieżąco na 
stronie internetowej SR KSOW oraz w „Kro-
nice Mazowieckiej”.

WIESZ – ROZUMIESZ

Struktura KSOW
Funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich w Polsce opiera się na dwóch 
szczeblach – Sekretariacie Centralnym 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
i Fundacji Programów Pomocy dla Rolnic-
twa FAPA oraz Sekretariatach Regionalnych 
na szczeblu samorządów wojewódzkich 
(w naszym województwie w Departa-
mencie Rolnictwa i Modernizacji terenów 
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Mazowieckiego w Warszawie). 
to w sekretariatach regionalnych należy 
szukać świeżych informacji i wsparcia, 
Sekretariat Centralny zajmuje się bowiem 
koordynacją działań w skali całego kraju 
i tzw. projektami sieciującymi.
Bieżące działanie wspiera także Grupa Ro-
bocza ds. KSOW przy Ministrze Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, w skład której wchodzą 
m.in. przedstawiciele Mazowsza. Grupa 
zbiera się średnio raz na kwartał, podej-
mując najważniejsze dla funkcjonowania 
KSOW decyzje. 

Piotr Marzec, Marcin Rzońca 
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich

Trzy krótkie pytania...

PRZED NAMI – ROK 2012

Mamy nadzieję, że przyszły rok będzie 
równie aktywny dla KSOW, jak ten koń-
czący się, zatem przedstawiamy wstępny 
harmonogram najważniejszych działań, 
wpisany w cztery pory roku, wynikający 
z „Planu Działania Sekretariatu Regional-
nego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
w województwie mazowieckim na lata 
2012-2013”. Zachęcamy również do lek-
tury całego dokumentu na stronie interne-
towej www.mazowieckie.ksow.pl .

Wiosna
Spotkania i szkolenia dla lokalnych grup 
działania; targi Fruit logistica w Berlinie; 
targi Agrotravel w Kielcach; festiwale etno-
graficzne.

Lato
Szkolenia tematyczne dla samorządów; 
„Konkurs na najlepszą pracę magisterską”; 
festiwale folklorystyczne; „Konkurs na naj-
lepsze gospodarstwo ekologiczne”.

do dyrektora 
Departamentu 
Rolnictwa 
i Modernizacji 
Terenów Wiejskich 
UMWM Radosława 
Rybickiego

Kończy się kolejny rok pracy Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich. Jaki był ten okres dla 
województwa mazowieckiego? 
Działania KSOW w województwie dzie-
limy na cykliczne oraz propozycje nowe 
(jednorazowe albo takie, które chcemy, by 
w przyszłości na stałe wpisały się w dzia-
łania samorządu). W bieżącym roku KSOW 
współorganizował lub współfinansował 
ponad sześćdziesiąt przedsięwzięć o za-
sięgu lokalnym i ponadregionalnym. Ob-
razowo rzecz ujmując, uchwały Zarządu na 
ten temat zajmują trzy segregatory. Z całą 
pewnością był to zatem rok obfity w wy-
darzenia i propozycje.

Z czego Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 
jest szczególnie zadowolona?
Przede wszystkim z działań, które co roku 
proponujemy mazowieckiej wsi, rolnikom 
i samorządowcom. Szczególnie dumny je-
stem z Dożynek Województwa Mazowiec-
kiego w Wyszkowie i z V Mazowieckiego 

Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w Zegrzu. te wielkie imprezy dla rolników 
i samorządowców były okazją do wymiany 
doświadczeń, poznawania planów na 
przyszłość, a także integracji. Dużym zain-
teresowaniem cieszyły się też szkolenia dla 
lokalnych grup działania i samorządów. tu 
na pierwszy plan wybiły się tematy zwią-
zane z energią odnawialną i produktem 
tradycyjnym, ale nie brakowało także te-
matów dnia codziennego, dotyczących 
wdrażania lokalnych strategii rozwoju czy 
przyszłości podejścia leader. Nowością 
w 2011 r. było natomiast zorganizowa-
nie spartakiady KSOW dla reprezentacji 
z całego kraju oraz konkursu na najlepszą 
pracę magisterską. Wszystko wskazuje na 
to, że te propozycje będą kontynuowane.

Rok 2011 to także rok polskiej prezydencji 
w Unii Europejskiej. Jak KSOW zaangażował 
się w problematykę europejską?
Przede wszystkim współorganizowaliśmy 
oficjalny Europejski Kongres Rozwoju 
Gmin Wiejskich, ale także, wzorem lat 
ubiegłych, wzięliśmy udział w tematycz-
nych wyjazdach studyjnych. Europa nam 
nie straszna. 

Dziękujemy za rozmowę.


